
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 24.06.2022 № 1085            23 сесія 8 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 25.06.2021 року № 469 «Про  

встановлення місцевих податків і  

зборів на території Вінницької міської  

територіальної громади та затвердження 

Порядків їх справляння» 
          

 

Відповідно до пункту 4.5 статті 4, пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу 

України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 року 

№821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» та  

керуючись   пунктом 28 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада 

 

                                               ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 25.06.2021 року №469 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Вінницької міської 

територіальної громади та затвердження Порядків їх справляння», а саме: 

1.1. пункт 2 тексту рішення доповнити підпунктом 2.11 «Ставки орендної 

плати за землю (додаток 11)». 

1.2. у пункті 10 додатку 2 словосполучення «та  відповідно до рішення 

міської ради від 27.12.2011 року №612 «Про встановлення в м.Вінниці розмірів 

орендної плати та плати за встановлення земельних сервітутів за  земельні 

ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності» (зі змінами)» 

замінити на словосполучення «за ставками згідно з додатком 11 до даного 

рішення». 

1.3.  таблицю у абзаці 3 додатків 7,8 та10 викласти в новій редакції: 

 
Код області Код Вінницького 

району  

Вінницької області 

Код Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Код згідно з 

КАТОТТГ 

Найменування 

адміністративно

-територіальної 

одиниці 

UA05000000000010236 UA05020000000026686 UA05020030000031457 

UA05020030010063857 м.Вінниця 

 

UA05020030020063505 смт.Десна 



UA05020030030083783 с.Великі 

Крушлинці 

UA05020030040041811 с.Вінницькі 

Хутори 

UA05020030050012422 с.Гавришівка 

UA05020030060095455 с.Малі Крушлинці 

UA05020030070033947 с.Писарівка 

UA05020030080030595 с.Стадниця 

UA05020030090040190 с.Щітки 

 
 

1.4. додаток 9 «Ставки земельного податку»  рішення викласти в новій 

редакції згідно з додатком 1 до даного рішення; 
 

1.5. в таблиці додатку 10 «Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, 

наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із 

сплати земельного податку» розділ «Юридичні особи» доповнити пунктом 9 

наступного змісту: 

 

1.6. в пункті 1 у стовпчику «Цільове призначення земельних ділянок*» 

розділу «Юридичні особи» додатку 10 «Перелік пільг для фізичних та юридичних 

осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України» 

слово «Землі» замінити на словосполучення «Земельні ділянки»; 
 

1.7. доповнити рішення додатком 11 «Ставки орендної плати за землю» 

згідно з додатком 2 до даного рішення. 

 

№ 

п/п 
Група платників, категорія 

Цільове 

призначення 

земельних 

ділянок 

Розмір пільги  

( у відсотках до 

суми податкового 

зобов’язання на 

рік) 

9 

Комунальні організації, які є 

об’єктом права спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, 

міст Вінницької області, 

управління якими здійснює 

Вінницька обласна Рада та які 

здійснюють  реалізацію заходів 

Регіональної комплексної 

програми інвестування житлового 

будівництва у Вінницькій області 

«Власний дім» та Регіональної 

цільової програми будівництва 

(придбання) доступного житла у 

Вінницькій області, в тому числі 

шляхом  надання пільгових 

довгострокових кредитів  

02.03 

«Для будівництва 

і обслуговування 

багатоквартирного 

житлового 

будинку» 

 03.15  

«Для будівництва 

та обслуговування 

інших будівель 

громадської 

забудови» 
 

100,0 



 

2. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з 

громадськістю  опублікувати дане рішення в засобах масової інформації. 

3. Дане рішення вступає в дію з дня його оприлюднення та застосовується 

з 01.01.2023 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (С. Ярова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради  
від 24.06.2022 № 1085 

 

Ставки земельного податку 

 

Ставки встановлюються на 2023 рік та наступні роки та вводяться в дію з 

01.01.2023 року. 

Дія даного рішення поширюється на територію Вінницької міської 

територіальної громади. 

 
Код області Код Вінницького 

району  

Вінницької області 

Код Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Код згідно з 

КАТОТТГ 

Найменування 

адміністратив-

но-

територіальної 

одиниці 

UA05000000000010236 UA05020000000026686 UA05020030000031457 

UA05020030010063857 м.Вінниця 

 

UA05020030020063505 смт.Десна 

UA05020030030083783 с.Великі 

Крушлинці 

UA05020030040041811 с.Вінницькі 

Хутори 

UA05020030050012422 с.Гавришівка 

UA05020030060095455 с.Малі Крушлинці 

UA05020030070033947 с.Писарівка 

UA05020030080030595 с.Стадниця 

UA05020030090040190 с.Щітки 

 

 

Вид цільового призначення земельних 

ділянок 

 

Ставки податку 

встановлені у відсотках 

від нормативної грошової 

оцінки за земельні 

ділянки, нормативну 

грошову оцінку яких 

проведено (незалежно від 

місцезнаходження 

Ставки податку 

встановлені у відсотках 

від нормативної 

грошової оцінки одиниці 

площі ріллі по області за 

земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких не 

проведено 

Код Найменування 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридични

х осіб 

для 

фізичних 

осіб 

01 Земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

01.01 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

3,000 2,000 5,000 2,500 

01.02 
Для ведення фермерського 

господарства 3,000 3,000 3,000 3,000 

01.03 
Для ведення особистого 

селянського господарства 3,000 1,500 5,000 1,500 

01.04 
Для ведення підсобного сільського 

господарства 1,000 1,000 1,500 1,500 



01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 1,500 1,500 

01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 1,500 1,500 

01.07 Для городництва 1,000 1,000 1,000 1,000 

01.08 Для сінокосіння і випасання 

худоби 
0,500 0,500 0,500 0,500 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,500 0,500 0,500 0,500 

01.10 
Для пропаганди передового 

досвіду ведення сільського 

господарства  

0,500 0,500 0,500 0,500 

01.11 Для надання послуг у сільському 

господарстві  
1,000 0,500 1,000 0,500 

01.12 
Для розміщення інфраструктури 

оптових ринків 

сільськогосподарської продукції  

1,000 1,000 1,000 1,000 

01.13 
Для іншого 

сільськогосподарського 

призначення 

2,000 1,000 2,000 1,000 

01.14 

Для цілей підрозділів 01.01-01.13, 

01.15-01.19 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду  

0,500 0,500 0,500 0,500 

01.15 

Земельні ділянки запасу під 

сільськогосподарськими 

будівлями і дворами 

1,000 1,000 1,500 1,500 

01.16 
Земельні ділянки під 

полезахисними лісовими смугами 
1,000 1,000 1,500 1,500 

01.17 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянами чи 

юридичними особами) 

1,000 1,000 1,500 1,500 

01.18 

Земельні ділянки загального 

користування, які 

використовуються як польові 

дороги, прогони 

1,000 1,000 1,500 1,500 

01.19 

Земельні ділянки під 

громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищами 

1,000 1,000 1,500 1,500 

 

*Примітка: Не є об’єктом оподаткування: 

 1. Відповідно до підпункту 283.1.2 пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу 

України землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або 

у стадії сільськогосподарського освоєння; 

2. Відповідно до підпункту 283.1.3 пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу 

України земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які 

використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур; 

3. Відповідно до підпункту 283.1.5 пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу 

України земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та 

фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та 

виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, 

генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень. 

02 Земельні ділянки житлової забудови 



02.01 

Для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на території 

м.Вінниці,  окрім: 

0,300 0,300 0,300 0,300 

земельних ділянок, які 

перебувають у власності та/або 

постійному користуванні членів 

сімей загиблих  учасників АТО та 

членів сімей осіб, які загинули або 

померли внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних 

під час участі  у Революції 

Гідності 

- 0,030 - 0,030 

Для будівництва і обслуговування  

житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на 

територіях сіл та селища міського 

типу 

0,100 0,100 0,100 0,100 

02.02 

Для колективного житлового 

будівництва на території 

м.Вінниці 

0,300 0,300 0,300 0,300 

Для колективного житлового 

будівництва на територіях сіл та 

селища міського типу 

0,100 0,100 0,100 0,100 

02.03 

Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку, окрім: 

0,300 0,300 0,300 0,300 

 власників нежилих приміщень (їх 

частин), розміщених  у 

багатоповерхових житлових 

будинках за площі під такими 

приміщеннями (їх частинами) з 

урахуванням пропорційної частки 

прибудинкової території 

3,000 

 

3,000 

 
3,000 3,000 

 *Примітка: Здійснення підприємницької діяльності у таких приміщеннях може бути 

розпочато виключно за умови укладання договору про встановлення земельного сервітуту 

на земельну ділянку, під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної 

частки прибудинкової території 

02.04 

Для будівництва і обслуговування 

будівель тимчасового проживання 

на території м.Вінниці 

0,300 0,300 0,300 0,300 

Для будівництва і обслуговування 

будівель тимчасового проживання 

на територіях сіл та селища 

міського типу 

0,100 0,100 0,100 0,100 

02.05 
Для будівництва індивідуальних 

гаражів  
0,300 0,300 0,300 0,300 

02.06 
Для колективного гаражного 

будівництва  
0,300 0,300 0,300 0,300 

02.07 Для іншої житлової забудови   0,300 0,300 0,300 0,300 



02.08 

Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 

02.09-02.12  та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду на території 

м.Вінниці 

0,300 0,300 0,300 0,300 

Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 

02.09-02.12 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду на територіях 

сіл та селища міського типу 

0,100 0,100 0,100 0,100 

02.09 

Для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови 

на території м.Вінниці 

0,300 0,300 0,300 0,300 

Для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови 

на територіях сіл та селища 

міського типу 

0,100 0,100 0,100 0,100 

02.10 

Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової 

інфраструктури, окрім: 

0,300 

 

 

0,300 

 

 

0,300 

 

 

0,300 

 

 

 

власників нежилих 

приміщень (їх частин), 

розміщених  у 

багатоповерхових житлових 

будинках за площі під такими 

приміщеннями (їх частинами) 

з урахуванням пропорційної 

частки прибудинкової 
території 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

 

*Примітка: Здійснення підприємницької діяльності у таких приміщеннях може бути 

розпочато виключно за умови укладання договору про встановлення земельного сервітуту 

на земельну ділянку, під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням 

пропорційної частки прибудинкової території 

02.11 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1,000 1,000 1,500 1,500 

02.12 

Земельні ділянки загального 

користування, які 

використовуються як 

внутрішньоквартальні проїзди, 

пішохідні зони 

 

1,000 1,000 1,500 1,500 

03 Земельні ділянки громадської забудови 

03.01 

Для будівництва та 

обслуговування будівель органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування 

1,000 - 1,000 - 



03.02 

Для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

освіти 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.03 

Для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної 

допомоги 

 

1,000 

 

1,000 1,000 1,000 

03.04 

Для будівництва та 

обслуговування будівель 

громадських та релігійних 

організацій 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.05 

Для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького 

обслуговування 

 

1,000 

 

1,000 1,000 1,000 

03.06 

Для будівництва та 

обслуговування будівель 

екстериторіальних організацій та 

органів 

 

1,000 

 

- 1,000 - 

03.07 
Для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі  
1,500 1,500 5,000 5,000 

03.08 

Для будівництва та 

обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування  

 

1,000 

 

1,000 3,000 3,000 

03.09 

Для будівництва та 

обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ  

 

1,500 

 

1,500 5,000 5,000 

03.10 

Для будівництва та 

обслуговування адміністративних 

будинків, офісних будівель 

компаній, які займаються 

підприємницькою діяльністю, 

пов’язаною з отриманням 

прибутку 

 

1,500 

 

1,500 3,000 3,000 

03.11 

Для будівництва та 

обслуговування будівель і споруд 

закладів науки  

 

1,000 

 

1,000 3,000 3,000 

03.12 

Для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування  

 

1,000 

 

1,000 3,000 3,000 

03.13 

Для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування   

 

1,000 

 

1,000 3,000 3,000 

03.14 

Для розміщення та постійної 

діяльності органів і підрозділів 

ДСНС 

 

1,000 

 

- 1,000 - 

03.15 

Для будівництва та 

обслуговування інших будівель 

громадської забудови 

 

1,000 

 

1,000 3,000 3,000 

03.16 

Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 

03.17-03.20 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

0,500 0,500 1,000 1,000 



03.17 

Для розміщення та експлуатації 

закладів з обслуговування 

відвідувачів об’єктів 

рекреаційного призначення 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.18 
Для розміщення та експлуатації 

установ/місць виконання покарань 
1,000 1,000 1,000 1,000 

03.19 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1,000 1,000 1,500 1,500 

03.20 

Земельні ділянки загального 

користування, які 

використовуються як 

внутрішньоквартальні проїзди, 

пішохідні зони 

1,000 1,000 1,500 1,500 

 

Для цілей підрозділів 03.01-03.18 

та 03.20, а саме: 

за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної 

та комунальної форми власності) 

12,000 12,000 12,000 12,000 

 

*Примітка: Не є об’єктом оподаткування: 

 1. Відповідно до підпункту 283.1.6 пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу 

України земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв; 

2. Відповідно до підпункту 283.1.7 пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу 

України земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які 

відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них 

земельними ділянками на безоплатній основі; 
3. Відповідно до підпункту 283.1.8 пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу 

України земельні ділянки, надані для  будівництва і обслуговування культових та інших 

будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, 

статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку. 

04 Земельні ділянки природно-заповідного фонду 

04.01 
Для збереження та використання 

біосферних заповідників  
0,050 0,050 0,100 0,100 

04.02 
Для збереження та використання 

природних заповідників 
0,050 0,050 0,100 0,100 

04.03 
Для збереження та використання 

національних природних парків 
0,050 0,050 0,100 0,100 

04.04 
Для збереження та використання 

ботанічних садів 
0,050 0,050 0,100 0,100 

04.05 
Для збереження та використання 

зоологічних парків  
0,050 0,050 0,100 0,100 

04.06 
Для збереження та використання 

дендрологічних парків  
0,050 0,050 0,100 0,100 

04.07 

Для збереження та використання 

парків - пам’яток садово-

паркового мистецтва  

0,050 0,050 0,100 0,100 

04.08 
Для збереження та використання 

заказників  
0,050 0,050 0,100 0,100 

04.09 
Для збереження та використання 

заповідних урочищ  
0,050 0,050 0,100 0,100 



04.10 
Для збереження та використання 

пам’яток природи  
0,050 0,050 0,100 0,100 

04.11 
Для збереження та використання 

регіональних ландшафтних парків  
0,050 0,050 0,100 0,100 

05 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення 

05.01 

Землі іншого природоохоронного 

призначення (земельні ділянки, в 

межах яких є природні об’єкти, що 

мають особливу наукову цінність, 

та які надаються для збереження і 

використання цих об’єктів, 

проведення наукових досліджень, 

освітньої та виховної роботи) 

0,500 0,500 1,000 1,000 

05.02 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1,000 1,000 1,500 1,500 

06 

Земельні ділянки оздоровчого призначення (землі, що мають природні 

лікувальні властивості, які використовуються або можуть 

використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 

Для будівництва і обслуговування 

санаторно-оздоровчих закладів 

 

1,000 1,000 1,000 1,000 

06.02 
Для розробки родовищ природних 

лікувальних ресурсів  
1,000 1,000 1,000 1,000 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,000 1,000 1,000 1,000 

06.04 

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 

та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду  

0,500 0,500 1,000 1,000 

06.05 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1,000 1,000 1,500 1,500 

 

Для цілей підрозділів 06.01-06.04, 

а саме: за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної 

та комунальної форми власності) 

12,000 12,000 12,000 12,000 

07  Земельні ділянки рекреаційного призначення 

07.01 

Для будівництва та 

обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

07.02 

Для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спорту 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

07.03 
Для індивідуального дачного 

будівництва  
0,300 0,300 0,300 0,300 

07.04 
Для колективного дачного 

будівництва   
0,300 0,300 0,300 0,300 



07.05 

Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 

07.06-07.09 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду  

0,500 0,500 1,000 1,000 

07.06 

Для збереження, використання та 

відтворення зелених зон і зелених 

насаджень 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

07.07 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

07.08 

Земельні ділянки загального 

користування, які 

використовуються як зелені 

насадження загального 

користування 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

07.09 

Земельні ділянки загального 

користування відведені під місця 

поховання 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

 

Для цілей підрозділів 07.01-07.06, 

07.08-07.09 а саме: 

за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної 

та комунальної форми власності) 

12,000 12,000 12,000 12,000 

 

*Примітка: Не є об’єктом оподаткування: 

1. Відповідно до підпункту 283.1.6 пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу 

України земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв, 

2. Відповідно до підпункту 283.1.8 пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу 

України земельні ділянки, надані для  будівництва і обслуговування культових та інших 

будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, 

статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку. 

08 Земельні ділянки історико-культурного призначення 

08.01 
Для забезпечення охорони 

об’єктів культурної спадщини   
1,000 1,000 1,000 1,000 

08.02 
Для розміщення та 

обслуговування музейних закладів  
1,000 1,000 1,000 1,000 

08.03 
Для іншого історико-культурного 

призначення  
1,000 1,000 1,000 1,000 

08.04 

Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 

08.05 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду  

0,500 0,500 1,000 1,000 

08.05 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

09 Земельні ділянки лісогосподарського призначення 

09.01 
Для ведення лісового господарства 

і пов’язаних з ним послуг   

0,100 

 

0,100 

 

0,100 

 

0,100 

 

09.02 
Для іншого лісогосподарського 

призначення  

0,100 

 

0,100 

 

0,100 

 

0,100 

 



09.03 

Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 

09.04-09.05 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду  

0,050 

 

0,050 

 

0,100 

 

0,100 

 

09.04 

Для розміщення господарських 

дворів лісогосподарських 

підприємств, установ, організацій 

та будівель лісомисливського 

господарства 

0,100 

 

0,100 

 

0,100 

 

0,100 

 

09.05 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

0,100 

 

0,100 

 

0,100 

 

0,100 

 

10 Земельні ділянки водного фонду 

10.01 
Для експлуатації та догляду за 

водними об’єктами 

 

1,000 

 

1,000 2,000 2,000 

 

10.02 

Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними 

смугами  

 

1,000 

 

 

1,000 2,000 2,000 

10.03 
Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення  

1,000 

 
1,000 2,000 2,000 

10.04 

Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і 

каналами  

1,000 

 
1,000 2,000 2,000 

10.05 
Для догляду за береговими 

смугами водних шляхів  

1,000 

 
1,000 2,000 2,000 

10.06 Для сінокосіння  
1,000 

 
1,000 1,500 1,500 

10.07 Для рибогосподарських потреб  1,500 1,500 2,500 2,500 

10.08 

Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

10.09 

Для проведення науково-

дослідних робіт  

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

10.10 

Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд  

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

10.11 

Для будівництва та експлуатації 

санаторіїв та інших лікувально-

оздоровчих закладів у межах 

прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів  

- - - - 

10.12 

Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 

10.13-10.16  та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду  

 

0,500 

 

0,500 

 

1,000 

 

1,000 

10.13 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

 

1,000 

 

1,000 1,500 1,500 



10.14 

Водні об'єкти загального 

користування 

 

1,000 

 

1,000 1,500 1,500 

10.15 

 

Земельні ділянки під пляжами 

 

1,000 

 

1,000 1,500 1,500 

10.16 

Земельні ділянки під 

громадськими сіножатями 

 

1,000 

 

1,000 1,500 1,500 

 

Для цілей підрозділів 10.01-10.12, 

10.14-10.16, а саме: 

за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної 

та комунальної форми власності) 

12,000 12,000 12,000 12,000 

 

*Примітка: Не є об’єктом оподаткування: 

 1. Відповідно до підпункту 283.1.2 пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу 

України землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або 

у стадії сільськогосподарського освоєння; 

2. Відповідно до підпункту 283.1.3 пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу 

України земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які 

використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур; 

        3. Відповідно до підпункту 283.1.5 пункту 283.1 статті 283 Податкового кодексу 

України земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та 

фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та 

виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними 

насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових 

насаджень. 

11 Земельні ділянки промисловості 

11.01 

Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами 

1,000 1,000 
1,000 

 
1,000 

11.02 

Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

11.03 

Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств  

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

11.04 

Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання 

пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води)  

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

11.05 
Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 

11.06-11.08  та для збереження та 

 

0,500 

 

0,500 

 

1,000 

 

1,000 



використання земель природно-

заповідного фонду  

11.06 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

11.07 

Земельні ділянки загального 

користування, які 

використовуються як зелені 

насадження спеціального 

призначення 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

11.08 

Земельні ділянки загального 

користування, відведенні для 

цілей поводження з відходами 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

Для цілей підрозділів 11.01-11.05, 

11.07-11.08, а саме: 

за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної 

та комунальної форми власності) 

12,000 12,000 12,000 12,000 

12 Земельні ділянки транспорту 

12.01 

Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 

транспорту 

     0,250 0,250 0,250 0,250 

12.02 

Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд морського 

транспорту   

- - - - 

12.03 

Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд річкового 

транспорту   

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

12.04 

Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього 

господарства 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

1,000 

 

 

1,000 

12.05 

Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного 

транспорту 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

12.06 

Для розміщення та експлуатації 

об’єктів трубопровідного 

транспорту  

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

12.07 

Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського 

електротранспорту  

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

12.08 

Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та 

допоміжних операцій 

1,000 

 
1,000 

 

1,000 

 

1,000 

12.09 

Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого 

наземного транспорту 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

12.10 
Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 

12.11-12.13 та для збереження та 

 

0,500 

 

0,500 

 

1,000 

 

1,000 



використання земель природно-

заповідного фонду  

12.11 
Для розміщення та експлуатації 

об'єктів дорожнього сервісу 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

12.12 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

1,500 

 

 

1,500 

12.13 

Земельні ділянки загального 

користування, які 

використовуються як вулиці, 

майдани, проїзди, дороги, 

набережні 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

Для цілей підрозділів 12.01-12.11, 

12.13, а саме: 

за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної 

та комунальної форми власності) 

12,000 12,000 

 

12,000 

 

12,000 

 

*Примітка: Відповідно до підпункту 283.1.4 пункту 283.1 статті 283 Податкового 

кодексу України не є об’єктом оподаткування землі дорожнього господарства 

автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, 

земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, 

штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними 

спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і 

розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та 

обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них 

розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: 

 паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні 

споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі 

з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди; 

 майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, 

гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, 

комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі 

бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, 

власності державних підприємств або власності господарських 

товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) 

належить державі  

13 Земельні ділянки зв’язку 

13.01 
Для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

13.02 

Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об’єктів 

поштового зв’язку 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

13.03 
Для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв’язку  

 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 



13.04 

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 

13.05-13.06 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

 

0,500 

 

0,500 

 

1,000 

 

1,000 

13.05 

Для розміщення та постійної 

діяльності Державної служби 

спеціального  зв’язку та захисту 

інформації України 

 

1,000 

 

- 

 

1,000 

 

- 

13.06 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

Для цілей підрозділів 13.01-13.05, 

а саме: 

за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної 

та комунальної форми власності) 

12,000 12,000 

 

12,000 

 

12,000 

14 Земельні ділянки енергетики 

14.01 

Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій 

 

2,000 

 

2,000 3,000 3,000 

14.02 

Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної енергії 

 

2,000 

 

2,000 3,000 3,000 

14.03 

Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 

14.04-14.06 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду  

 

0,500 

 

0,500 

 

1,000 

 

1,000 

14.04 

Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність 

або користування громадянам чи 

юридичним особам) 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

14.05 

Земельні ділянки загального 

користування, які 

використовуються як зелені 

насадження спеціального 

призначення 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

14.06 

Земельні ділянки загального 

користування, відведені для цілей 

поводження з відходами 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

Для цілей підрозділів 14.01-14.03, 

14.05-14.06, а саме: 

за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів 

12,000 12,000 12,000 12,000 



господарювання (крім державної 

та комунальної форми власності) 

15 Земельні ділянки оборони 

15.01 
Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил 
1,000 - 1,000 - 

15.02 
Для розміщення та постійної 

діяльності Національної гвардії 
1,000 - 1,000 - 

15.03 

Для розміщення та постійної 

діяльності Державної 

прикордонної служби 

1,000 - 1,000 - 

15.04 
Для розміщення та постійної 

діяльності Служби безпеки 
1,000 - 1,000 - 

15.05 

Для розміщення та постійної 

діяльності Державної спеціальної 

служби транспорту 

1,000 - 1,000 - 

15.06 

Для розміщення та постійної 

діяльності Служби зовнішньої 

розвідки України 

1,000 - 1,000 - 

15.07 

Для розміщення та постійної 

діяльності інших, утворених 

відповідно до законів, військових 

формувань 

1,000 - 1,000 - 

15.08 

Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 

15.09-15.11 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

0,500 - 1,000 - 

15.09 

Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що 

належать до сфери управління 

МВС 

1,000 - 1,000 - 

15.10 

Для розміщення та постійної 

діяльності Національної поліції 

України, її територіальних органів, 

підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери 

управління Національної поліції 

1,000 - 1,000 - 

15.11 

Для розміщення структурних 

підрозділів Міноборони, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що 

належать до сфери управління 

Міноборони 

1,000 - 1,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



1Примітка: Землекористувачі, земельні ділянки яких перебувають у 

постійному користуванні (крім суб’єктів господарювання державної та 

комунальної форми власності), мають право оформити землекористування 

земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства, а саме: 

 шляхом викупу земельних ділянок 

або 

 шляхом укладання договору оренди земельних ділянок . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Додаток 2 

до рішення міської ради 

  від 24.06.2022 № 1085 

 

Ставки орендної плати за землю 

Ставки встановлюються на 2023 рік та наступні роки та вводяться в дію з 

01.01.2023 року. 

Дія даного рішення поширюється на територію Вінницької міської 

територіальної громади. 
Код області Код Вінницького 

району  

Вінницької області 

Код Вінницької 

міської 

територіальної 

громади 

Код згідно з 

КАТОТТГ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

UA05000000000010236 UA05020000000026686 UA05020030000031457 

UA05020030010063857 м.Вінниця 

UA05020030020063505 смт.Десна 

UA05020030030083783 с.Великі 

Крушлинці 

UA05020030040041811 с.Вінницькі 

Хутори 

UA05020030050012422 с.Гавришівка 

UA05020030060095455 с.Малі Крушлинці 

UA05020030070033947 с.Писарівка 

UA05020030080030595 с.Стадниця 

UA05020030090040190 с.Щітки 

 

Вид цільового призначення земельних ділянок 

Ставки орендної плати 

встановлені у відсотках від 

нормативної грошової оцінки 

за земельні ділянки в межах 

населених пунктів 

Ставки орендної плати 

встановлені у відсотках від 

нормативної грошової оцінки за 

земельні ділянки за межами 

населених пунктів 

Код Назва 
для  

фізичних осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для  

фізичних осіб 

для  

юридичних 

осіб 

01 Земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 
12,0 12,0 12,0 12,0 

01.02 Для ведення фермерського 

господарства 
12,0 12,0 12,0 12,0 

01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства 
12,0 12,0 12,0 12,0 

01.04 Для ведення підсобного сільського 

господарства 
12,0 12,0 12,0 12,0 

01.05 Для індивідуального садівництва 12,0 12,0 12,0 12,0 

01.06 Для колективного садівництва 12,0 12,0 12,0 12,0 

01.07 Для городництва 12,0 12,0 12,0 12,0 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 12,0 12,0 12,0 12,0 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 12,0 12,0 12,0 12,0 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства 
12,0 12,0 12,0 12,0 

01.11 Для надання послуг у сільському 

господарстві 
12,0 12,0 12,0 12,0 



01.12 Для розміщення інфраструктури 

оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 

12,0 12,0 12,0 12,0 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення 
12,0 12,0 12,0 12,0 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13, 

01.15-01.19 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

12,0 12,0 12,0 12,0 

01.15 Земельні ділянки запасу під 

сільськогосподарськими будівлями і 

дворами 

12,0 12,0 12,0 12,0 

01.16 Земельні ділянки під полезахисними 

лісовими смугами 
12,0 12,0 12,0 12,0 

01.17 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянами чи 

юридичними особами) 

12,0 12,0 12,0 12,0 

01.18 Земельні ділянки загального 

користування, які використовуються 

як польові дороги, прогони 

12,0 12,0 12,0 12,0 

01.19 Земельні ділянки під громадськими 

сіножатями та громадськими 

пасовищами 

12,0 12,0 12,0 12,0 

02 Земельні ділянки житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  

3,0 3,0 3,0 3,0 

Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в межах існуючого 

будинковолодіння (понад норму 

безоплатної приватизації, в т.ч. із 

зміною цільового призначення із 

земель сільськогосподарського 

призначення) 

1,5 - 1,5 - 

- за земельні ділянки, що 

перебувають в користуванні членів 

сімей загиблих учасників АТО (ООС) 

та членів сімей осіб, які загинули або 

померли внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під 

час участі у Революції Гідності 

0,03 - 0,03 - 

02.02 Для колективного житлового 

будівництва 
3,0 3,0 3,0 3,0 

02.03 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку  

3,0 3,0 3,0 3,0 



02.04 Для будівництва і обслуговування 

будівель тимчасового проживання 
3,0 3,0 3,0 3,0 

02.05 Для будівництва індивідуальних 

гаражів 
5,0 5,0 5,0 5,0 

02.06 Для колективного гаражного 

будівництва 

3,0 3,0 3,0 3,0 

02.07 Для іншої житлової забудови 3,0 3,0 3,0 3,0 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 

02.09-02.12 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

5,0 5,0 5,0 5,0 

02.09 Для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови 

5,0 5,0 5,0 5,0 

02.10 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової 

інфраструктури  

5,0 5,0 5,0 5,0 

02.11 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

02.12 Земельні ділянки загального 

користування, які використовуються 

як внутрішньоквартальні проїзди, 

пішохідні зони 

3,0 3,0 3,0 3,0 

03 Земельні ділянки громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування 

3,0 3,0 3,0 3,0 

03.02 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 
3,0 3,0 3,0 3,0 

03.03 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги 

5,0 5,0 5,0 5,0 

03.04 Для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій 

3,0 3,0 3,0 3,0 

03.05 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування 

3,0 3,0 3,0 3,0 

03.06 Для будівництва та обслуговування 

будівель екстериторіальних 

організацій та органів 

3,0 3,0 3,0 3,0 

03.07 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  

- довгострокова оренда (термін 

оренди 5 і більше років)  

5,0 5,0 5,0 5,0 

- короткострокова оренда (термін 

оренди до 5 років) 
7,0 7,0 7,0 7,0 



- під тимчасовими спорудами для 

провадження підприємницької 

діяльності  
12,0 12,0 12,0 12,0 

Для будівництва (розміщення) та під 

існуючими об’єктами АЗС, АГЗП, 

АГЗС, АГНК, СТО, автомийками (в 

т.ч. самообслуговування) 

12,0 12,0 12,0 12,0 

03.08 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування 

- довгострокова оренда (термін 

оренди 5 і більше років)  

5,0 5,0 5,0 5,0 

- короткострокова оренда (термін 

оренди до 5 років) 
7,0 7,0 7,0 7,0 

03.09 Для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових 

установ 

- довгострокова оренда (термін 

оренди 5 і більше років)  

5,0 5,0 5,0 5,0 

- короткострокова оренда (термін 

оренди до 5 років) 
7,0 7,0 7,0 7,0 

03.10 Для будівництва та обслуговування 

адміністративних будинків, офісних 

будівель компаній, які займаються 

підприємницькою діяльністю, 

пов’язаною з отриманням прибутку  

- довгострокова оренда (термін 

оренди 5 і більше років)  

5,0 5,0 5,0 5,0 

- короткострокова оренда (термін 

оренди до 5 років) 
7,0 7,0 7,0 7,0 

03.11 Для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд закладів науки 
3,0 3,0 3,0 3,0 

03.12 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 

обслуговування  

 

5,0 5,0 5,0 5,0 

03.13 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового 

обслуговування  

- довгострокова оренда (термін 

оренди 5 і більше років) 

5,0 5,0 5,0 5,0 

- короткострокова оренда (термін 

оренди до 5 років) 
7,0 7,0 7,0 7,0 

03.14 Для розміщення та постійної 

діяльності органів і підрозділів 

ДСНС 

3,0 3,0 3,0 3,0 

03.15 Для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови 
5,0 5,0 5,0 5,0 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 

03.17-03.20 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

7,0 7,0 7,0 7,0 



03.17 Для розміщення та експлуатації 

закладів з обслуговування 

відвідувачів об’єктів рекреаційного 

призначення 

3,0 3,0 3,0 3,0 

03.18 Для розміщення та експлуатації 

установ/місць виконання покарань 
3,0 3,0 3,0 3,0 

03.19 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

03.20 Земельні ділянки загального 

користування, які використовуються 

як внутрішньоквартальні проїзди, 

пішохідні зони 

3,0 3,0 3,0 3,0 

04 Земельні ділянки природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та використання 

біосферних заповідників 
3,0 3,0 3,0 3,0 

04.02 Для збереження та використання 

природних заповідників 
3,0 3,0 3,0 3,0 

04.03 Для збереження та використання 

національних природних парків 
3,0 3,0 3,0 3,0 

04.04 Для збереження та використання 

ботанічних садів 
3,0 3,0 3,0 3,0 

04.05 Для збереження та використання 

зоологічних парків 
3,0 3,0 3,0 3,0 

04.06 Для збереження та використання 

дендрологічних парків 
3,0 3,0 3,0 3,0 

04.07 Для збереження та використання 

парків-пам’яток садово-паркового 

мистецтва 

3,0 3,0 3,0 3,0 

04.08 Для збереження та використання 

заказників 
3,0 3,0 3,0 3,0 

04.09 Для збереження та використання 

заповідних урочищ 
3,0 3,0 3,0 3,0 

04.10 Для збереження та використання 

пам’яток природи 
3,0 3,0 3,0 3,0 

04.11 Для збереження та використання 

регіональних ландшафтних парків 
3,0 3,0 3,0 3,0 

05 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення 

05.01 Земельні ділянки іншого 

природоохоронного призначення 

(земельні ділянки, в межах яких є 

природні об’єкти, що мають 

особливу наукову цінність, та які 

надаються для збереження і 

використання цих об’єктів, 

проведення наукових досліджень, 

освітньої та виховної роботи) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

05.02 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 
3,0 3,0 3,0 3,0 



користування громадянам чи 

юридичним особам) 

06 Земельні ділянки оздоровчого призначення 

06.01 Для будівництва і обслуговування 

санаторно-оздоровчих закладів 
3,0 3,0 3,0 3,0 

06.02 Для розробки родовищ природних 

лікувальних ресурсів 
3,0 3,0 3,0 3,0 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 3,0 3,0 3,0 3,0 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03, 

06.05 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

3,0 3,0 3,0 3,0 

06.05 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

07 Земельні ділянки рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення 
3,0 3,0 3,0 3,0 

07.02 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту 
3,0 3,0 3,0 3,0 

07.03 Для індивідуального дачного 

будівництва 
3,0 3,0 3,0 3,0 

07.04 Для колективного дачного 

будівництва 
3,0 3,0 3,0 3,0 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 

07.06-07.09 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

3,0 3,0 3,0 3,0 

07.06 Для збереження, використання та 

відтворення зелених зон і зелених 

насаджень 

3,0 3,0 3,0 3,0 

07.07 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

07.08 Земельні ділянки загального 

користування, які використовуються 

як зелені насадження загального 

користування 

3,0 3,0 3,0 3,0 

07.09 Земельні ділянки загального 

користування відведені під місця 

поховання 

3,0 3,0 3,0 3,0 

08 Земельні ділянки історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 

культурної спадщини 
3,0 3,0 3,0 3,0 

08.02 Для розміщення та обслуговування 

музейних закладів 
3,0 3,0 3,0 3,0 

08.03 Для іншого історико-культурного 

призначення 
3,0 3,0 3,0 3,0 



08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 

08.05 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

3,0 3,0 3,0 3,0 

08.05 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

09 Земельні ділянки лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг 3,0 3,0 3,0 3,0 

09.02 Для іншого лісогосподарського 

призначення 3,0 3,0 3,0 3,0 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 

09.04-09.05 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

3,0 3,0 3,0 3,0 

09.04 Для розміщення господарських 

дворів лісогосподарських 

підприємств, установ, організацій та 

будівель лісомисливського 

господарства 

3,0 3,0 3,0 3,0 

09.05 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

10 Земельні ділянки водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об’єктами 
3,0 3,0 3,0 3,0 

10.02 Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними смугами 
3,0 3,0 3,0 3,0 

10.03 Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення 
3,0 3,0 3,0 3,0 

10.04 Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і 

каналами 

3,0 3,0 3,0 3,0 

10.05 Для догляду за береговими смугами 

водних шляхів 
3,0 3,0 3,0 3,0 

10.06 Для сінокосіння  3,0 3,0 3,0 3,0 

10.07 Для рибогосподарських потреб  3,0 3,0 3,0 3,0 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей  

3,0 3,0 3,0 3,0 

10.09 Для проведення науково-дослідних 

робіт 
3,0 3,0 3,0 3,0 

10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд 

3,0 3,0 3,0 3,0 



10.11 Для будівництва та експлуатації 

санаторіїв та інших лікувально-

оздоровчих закладів у межах 

прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів 

- - - - 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 

10.13-10.16 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

3,0 3,0 3,0 3,0 

10.13 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

10.14 Водні об’єкти загального 

користування 
3,0 3,0 3,0 3,0 

10.15 Земельні ділянки під пляжами 3,0 3,0 3,0 3,0 

10.16 Земельні ділянки під громадськими 

сіножатями 
3,0 3,0 3,0 3,0 

11 Земельні ділянки промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, 

що пов’язані з користуванням 

надрами 

3,0 3,0 3,0 3,0 

11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості  

 

3,0 3,0 3,0 3,0 

Земельні ділянки, на яких створений 

Індустріальний парк 
- 1,0 - 1,0 

11.03 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств 

3,0 3,0 3,0 3,0 

11.04 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари 

та гарячої води, збирання, очищення 

та розподілення води) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

Для будівництва (розміщення) та під 

існуючими об’єктами АГЗП, АГЗС, 

АГНК 

12,0 12,0 12,0 12,0 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 

11.06-11.08 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

3,0 3,0 3,0 3,0 

11.06 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 
3,0 3,0 3,0 3,0 



користування громадянам чи 

юридичним особам) 

11.07 Земельні ділянки загального 

користування, які використовуються 

як зелені насадження спеціального 

призначення 

3,0 3,0 3,0 3,0 

11.08 Земельні ділянки загального 

користування, відведенні для цілей 

поводження з відходами 

3,0 3,0 3,0 3,0 

12 Земельні ділянки транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 

транспорту 

3,0 3,0 3,0 3,0 

12.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд морського 

транспорту 

3,0 3,0 3,0 3,0 

12.03 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд річкового 

транспорту 

3,0 3,0 3,0 3,0 

12.04 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього 

господарства  

 

5,0 5,0 5,0 5,0 

12.05 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного 

транспорту 

3,0 3,0 3,0 3,0 

12.06 Для розміщення та експлуатації 

об’єктів трубопровідного транспорту 
3,0 3,0 3,0 3,0 

12.07 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського 

електротранспорту 

3,0 3,0 3,0 3,0 

12.08 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних 

операцій 

7,0 7,0 7,0 7,0 

Для будівництва (розміщення) та під 

існуючими об’єктами АЗС, АГЗП, 

АГЗС, АГНК, СТО, автомийками (в 

т.ч. самообслуговування) 

12,0 12,0 12,0 12,0 

12.09 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого наземного 

транспорту 

3,0 3,0 3,0 3,0 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 

12.11-12.13 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

5,0  5,0 7,0 7,0 

12.11 Для розміщення та експлуатації 

об’єктів дорожнього сервісу 
12,0 12,0 12,0 12,0 

12.12 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 
3,0 3,0 3,0 3,0 



користування громадянам чи 

юридичним особам) 

12.13 Земельні ділянки загального 

користування, які використовуються 

як вулиці, майдани, проїзди, дороги, 

набережні 

3,0 3,0 3,0 3,0 

13 Земельні ділянки зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 

об’єктів і споруд телекомунікацій 
10,0  10,0 10,0 10,0 

13.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об’єктів 

поштового зв’язку 

5,0 5,0 5,0 5,0 

13.03 Для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв’язку 
10,0 10,0 10,0 10,0 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 

13.05-13.06 та для збереження і 

використання земель природно-

заповідного фонду 

10,0 10,0 10,0 10,0 

13.05 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 

інформації України 

- 3,0 - 3,0 

13.06 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

14 Земельні ділянки енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій 

5,0 5,0 5,0 5,0 

14.02 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної енергії 

5,0 5,0 5,0 5,0 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 

14.04-14.06 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонду 

5,0 5,0 5,0 5,0 

14.04 Земельні ділянки запасу (земельні 

ділянки, які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

14.05 Земельні ділянки загального 

користування, які використовуються 

як зелені насадження спеціального 

призначення 

3,0 3,0 3,0 3,0 

14.06 Земельні ділянки загального 

користування, відведені для цілей 

поводження з відходами 

3,0 3,0 3,0 3,0 

15 Земельні ділянки оборони 



15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил 
- 3,0 - 3,0 

15.02 Для розміщення та постійної 

діяльності Національної гвардії 
- 3,0 - 3,0 

15.03 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної прикордонної 

служби 

- 3,0 - 3,0 

15.04 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби безпеки 
- 3,0 - 3,0 

15.05 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної спеціальної 

служби транспорту 

- 3,0 - 3,0 

15.06 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби зовнішньої 

розвідки України 

- 3,0 - 3,0 

15.07 Для розміщення та постійної 

діяльності інших, створених 

відповідно до законів, військових 

формувань 

- 3,0 - 3,0 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 

15.09-15.11 та для збереження та 

використання земель природно-

заповідного фонд 

- 3,0 - 3,0 

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать 

до сфери управління МВС 

- 3,0 - 3,0 

15.10 Для розміщення та постійної 

діяльності Національної поліції, її 

територіальних органів, підприємств, 

установ та організацій, що належать 

до сфери управління Національної 

поліції 

- 3,0 - 3,0 

15.11 Для розміщення структурних 

підрозділів Міноборони, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать 

до сфери управління Міноборони 

- 3,0 - 3,0 

Земельні ділянки, надані в користування 

іноземним державам,  іноземним юридичним 

особам, спільним підприємствам та 

юридичним особам, зареєстрованим за 

межами Вінницької міської територіальної 

громади, незалежно від цільового 

призначення 

- 12,0 - 12,0 

 

 

Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ                                   
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